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ABSTRACT 
 

Traffic violations in the city of Solo in recent years increased. Application 

of the severity of a judge dropped a criminal motivation and tailored to the 

offender inflicted. Descriptive study using empirical juridical approach, while the 

analysis methods is qualitative. Sources of data obtained in writing or orally as 

well as of books or other literature. The subject of this study is the District Court 

of Surakarta and traffic violators. The results showed: 1. Factors to be considered 

when a judge sentenced traffic criminal is preparation of material and immaterial 

preparation; 2. Reason or motivation motorists violating traffic criminal is not 

know the rules; because they get permission from their parents without a license; 

settlement can be done without following legal procedures; pressured by time; 

when a friend hitchhiked not wearing helmets; do not hesitate to commit breach if 

possible; criminal fines traffic violations are relatively inexpensive and commonly 

negotiated; obey the traffic rules as needed. 
 

Keyword: traffic violation, the judge's decision 

 
ABSTRAK 

 

Pelanggaran lalu lintas di kota Solo akhir-akhir ini meningkat. Penerapan 

berat ringannya pidana yang dijatuhkan seorang hakim disesuaikan dengan 

motivasi dan akibat perbuatan si pelaku. Penelitian deskriptif menggunakan 

pendekatan yuridis empiris, sedangkan metode analisis bersifat kualitatif. Sumber 

data diperoleh secara tertulis atau lisan serta dari buku atau literatur lainnya. 

Subjek adalah hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan pelaku pelanggaran tilang. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim 

menjatuhkan hukuman tilang adalah persiapan materiil dan persiapan immaterial; 

2. Alasan atau motivasi pengendara melakukan pelanggaran tilang adalah tidak 

tahu peraturan; karena mereka mendapatkan izin dari orang tua tanpa memiliki 

SIM; penyelesaiannya bisa dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang 

berlaku; terdesak oleh waktu; ketika menumpang kendaraan teman; tidak segan 

melakukan pelanggaran bila memungkinkan; denda tilang relatif murah dan biasa 

dinegosiasi; menaati peraturan lalu lintas sesuai kebutuhan. 
 

Kata kunci: pelanggaran lalu lintas, putusan hakim 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Solo akhir-akhir ini 

meningkat, sebagaimana dari data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta 

Solo, sampai periode Agustus 2011 tercatat jumlah pelanggar dengan sanksi 

tilang mencapai 31.425 kasus. Polisi memberikan Surat Tilang untuk sidang di 

Pengadilan atau kalau memungkinkan sidang di tempat kepada pelanggar 

aturan lalu lintas termasuk rambu lalu lintas. 

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada umumnya diperiksa 

dan diputus oleh seorang hakim tanpa kehadiran terdakwa (verstek), namun 

ada juga yang diputus dengan kehadiran terdakwa (putusan bukan verstek). 

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim 

disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor apa saja 

yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berat atau 

ringan hukuman bagi pelanggaran lalu lintas (tilang) terhadap pengendara 

kendaraan bermotor “Roda Dua“?; 2) Apakah yang menjadi alasan atau 

motivasi dari pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Mengetahui 

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

berat atau ringan hukuman bagi pelanggaran lalu lintas (tilang) terhadap 
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pengendara kendaraan bermotor “Roda Dua“; 2) Mendeskripsikan motivasi 

pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah 1) Manfaat Obyektif: 

Pengembangan ilmu khususnya hukum pidana; 2) Manfaat Subyektif: 

Wawasan bagi penulis mengenai hukum acara pidana, 3) Manfaat Praktis: 

Memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya;  Diharapkan di 

dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Solo, dapat mengurangi 

berbagai bentuk pelanggaran serta dapat menciptakan kenyamanan, dan 

keamanan di dalam berlalu lintas umumnya dan di Kota Solo pada khususnya;  

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Naning Ramdlon, tindak pidana pelanggaran lalu lintas 

adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.
1
 Pelanggaran yang dimaksud 

tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang 

Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 Pasal 326. Apabila ketentuan tersebut 

dilanggar maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.
2
 

Putusan hakim adalah merupakan hasil (output) dari kewenangan 

mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan 

                                                
1 Yak’up, Mohammad. 2002. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian pada Satuan Lalu Lintas di 

Lingkungan Polresta Malang. Skripsi tidak diterbitkan. Malang Fakultas Hukum. Hal. 9 
2 Rianegara, M. Dwi. 2010. “Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”. 

Skripsi. Fakultas Hukum. Malang: Universitas Brawijaya. Hal 31. Diakses di 

http://www.scribd.com/doc/40285576/UPAYA-POLRI-DALAM-MENSOSIALISASIKAN-

UNDANG-%E2%80%93-UNDANG-NOMOR-22-TAHUN-2009-DALAM-RANGKA-

MEMINIMALISIR-TERJADINYA-TINDAK-PIDANA-PELANGGARAN-LALU-LINTAS 
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fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan 

dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan 

pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum 

pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu 

Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan 

haruslah berdasarkan Undang-Undang. Penerapan berat ringannya pidana 

yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang 

menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan 

jenis pidana penjara 

F. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan 

penelitian yuridis empiris. Sumber Data diperoleh di lapangan (sumber 

primer), dan diperoleh melalui studi pustaka dan penelusuran dokumen 

perundangan, putusan hakim yang terkait dengan permasalahan yang diteliti 

(sumber sekunder). Metode Pengumpulan Data dilakukan melalui Studi 

kepustakaan, Wawancara dengan pengendara kendaraan bermotor roda dua 

yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas (tilang), selain itu juga 

dilakukan wawancara kepada hakim sebagai pelengkap informasi. Lokasi 

Penelitian dilakukan di kota Solo, dikarenakan kota tersebut (Solo) merupakan 

salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa, selain itu merujuk pada data 

bahwa pelanggaran lalu lintas di Solo dari tahun ke tahun meningkat. Metode 

Analisis Data dilakukan dengan dasar peraturan perundangan dan putusan 

hakim terhadap permasalahan yang normatif dan teori motivasi untuk 

permasalahan yang terkait dengan alasan pengendara sepeda motor melakukan 

pelanggaran.  
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PEMBAHASAN 

A. Motivasi Pengendara Sepeda Motor Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas 

Berdasarkan temuan penelitian, motivasi pengendara sepeda motor 

melakukan pelanggaran lalu lintas adalah;  

1. Tidak tahu peraturan;  

2. Karena mereka mendapatkan izin dari orang tua untuk menggunakan 

kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM asalkan tidak ditilang oleh polisi 

lalu lintas;  

3. Penyelesaiannya bisa dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang 

berlaku melainkan dengan memberikan uang kepada petugas;  

4. Karena terdesak oleh waktu;  

5. Ketika menumpang kendaraan teman, tidak menggunakan helm karena 

teman yang ditumpangi tidak membawa helm double;  

6. Apabila memungkinkan untuk melanggar, maka ia tidak segan untuk 

melakukannya walaupun ia mengetahui bahwa hal tersebut melanggar 

ketentuan yang berlaku = NEKAT;  

7. Denda yang diminta oleh petugas ketika ditilang relatif murah dan biasa 

dinegosiasi;  

8. Menaati peraturan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan. 

Kedelapan motivasi masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas di 

atas, menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat yang lebih bersifat individu.  

Aturan hukum yang mengatur mengenai lalu lintas, mengacu pada 

ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 khususnya 
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pada pasal 267 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap pelanggaran 

lalu lintas diperiksa dengan acara cepat, dapat dipidana denda dengan 

penetapan pengadilan, dapat dihadiri sendiri atau diwakili bahkan dapat juga 

tidak dihadiri sepanjang sudah menitipkan denda kepada bank (dalam hal ini 

BRI) dengan sejumlah uang yang besarnya maksimal. 

Dalam praktek, apabila seorang petugas kepolisian melakukan 

tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas maka akan membuat berkas tilang 

yang terdiri dari rangkap 5 yaitu warna merah, biru, hijau, kuning dan putih. 

Merah dan biru untuk pelanggar, hijau untuk pengadilan, kuning untuk polisi 

dan putih untuk kejaksaan. Untuk para pelanggar maka berkas warna merah 

dan biru mempunyai arti masing-masing, yang singkatnya sebagai berikut : 

1. Warna Merah: berfungsi sebagai surat panggilan untuk hadir di 

persidangan, artinya pelanggar harus datang di sidang pengadilan negeri 

pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam berkas tersebut (bagian kiri 

bawah), membayar denda yang diputuskan hakim pengadilan negeri 

tersebut dan mengambil barang bukti yang ditahan sewaktu ditilang. 

Apabila ternyata pada hari sidang dimaksud, pelanggar tidak dapat hadir 

maka tetap akan diputus besarnya denda dan selanjutnya pelanggar tetap 

berkewajiban membayar denda yang telah diputus agar dapat mengambil 

barang bukti yang ditahan sewaktu ditilang. 

2. Warna Biru: berfungsi untuk membayar titipan denda di bank (BRI), 

apabila pelanggar yakin bahwa pada hari sidang yang akan ditentukan 

tidak dapat hadir, maka dapat menitipkan denda di bank (BRI). Menjadi 
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pertanyaan berapa uang titipan denda yang harus dibayarkan pelanggar di 

bank. Dalam undang-undang ditentukan besarnya adalah maksimal denda 

yang tercantum sehingga sangat tergantung dari banyaknya pelanggaran 

yang dilakukan. Dalam praktek, besarnya denda ini dapat dilihat pada 

bagian kanan atas berkas tilang dengan judul “ruang untuk terdakwa”, di 

kolom itu adalah beberapa pilihan yaitu Rp.100.000,- atau Rp.250.000,- 

atau Rp.500.000,- atau Rp.750.000,- atau Rp.1.000.000,-. Artinya petugas 

kepolisian akan menentukan berdasarkan pasal yang dilanggar, kemudian 

pelanggar berkewajiban untuk datang ke bank (BRI) dengan membawa 

berkas warna biru tersebut dan kemudian membayar sejumlah uang yang 

telah ditentukan tersebut ke petugas bank yang akan dimasukan ke 

rekening penerimaan negara bukan pajak dari tilang (nomor rekening bisa 

ditanyakan langsung ke petugas bank). Kemudian bukti penyetoran 

disimpan dan ditunjukan ke petugas kepolisian untuk mengambil barang 

bukti yang ditahan. Apabila besarnya uang titipan di bank tersebut ternyata 

lebih besar dari yang diputuskan oleh hakim pengadilan negeri maka akan 

ada pemberitahuan dari kejaksaan negeri kepada pelanggar untuk 

mengambil kelebihan uang titipan tersebut dengan catatan apabila setelah 

satu tahun kelebihan itu tidak diambil maka akan disetorkan ke kas negara; 

Setelah pelanggar menerima surat tilang dari petugas kepolisian (baik 

dalam bentuk berkas tilang berwarna merah ataupun berwarna biru, menjadi 

pertanyaan bagaimana proses selanjutnya. Berkas-berkas tilang dari petugas 

kepolisian tersebut setelah dikumpulkan selanjutnya akan diserahkan ke 

pengadilan negeri untuk disidangkan. 
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Pengadilan negeri setelah menerima pelimpahan berkas perkara tilang 

dari petugas kepolisian kemudian akan menyidangkan (biasanya sudah 

ditentukan harinya oleh pengadilan negeri setempat, bisa juga dilihat di bagian 

kiri bawah berkas tilang yang diserahkan ke pelanggar (baik warna merah atau 

biru). Maksud dari persidangan adalah untuk menentukan apakah pelanggar 

tersebut benar-benar bersalah atau tidak setelah melalui proses persidangan 

dengan pembuktian tentunya. Apabila tidak terbukti bersalah maka akan 

dibebaskan, sedangkan apabila bersalah maka akan dijatuhi pidana denda 

berupa sejumlah uang dan dibebani biaya perkara. Apabila pelanggar dengan 

berkas tilang warna merah, maka denda tersebut harus dibayar saat menghadiri 

sidang tersebut, apabila saat sidang tidak hadir maka tetap diputus dan dapat 

dibayar setelah hari sidang yang ditentukan tersebut. 

Apabila pengadilan negeri telah memutus perkara tilang tersebut, 

selanjutnya berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan negeri. Terhadap 

pelanggar dengan berkas tilang warna merah yang tidak dapat hadir di sidang 

maka tetap dapat membayar denda tilang yang diputuskan dan kemudian 

mengambil barang bukti yang ditahan. Sedangkan pelanggar dengan berkas 

tilang warna biru, maka apabila uang titipan yang disetorkan ke bank melebihi 

denda yang diputuskan oleh pengadilan negeri maka petugas kejaksaan akan 

mengirimkan surat pemberitahuan tentang kelebihan uang titipan dan dengan 

pemberitahuan tersebut maka pelanggar dapat mengambil kelebihan uang 

titipan pada bank tempat menyetorkannya. 
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Pelanggar lalu lintas tentu ingin mengetahui apa kesalahannya dan 

berapa denda atas kesalahannya. Hal ini juga merupakan bagian dari teori 

motivasi kebutuhan akan rasa aman. Apa yang diputuskan dalam proses 

persidangan perkara tilang, maka apa yang diucapkan oleh hakim pengadilan 

negeri yang menyidangkan perkara tilang, selanjutnya akan dituangkan dalam 

bentuk tertulis atau yang biasa dikenal dengan putusan pengadilan negeri. 

Salah satu ciri yang selalu ada dalam putusan hakim adalah adanya kata-kata 

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikan juga 

dalam perkara tilang. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa berkas 

perkara tilang ada yang warna merah, biru, putih, hijau dan kuning, maka 

putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara tilang akan dituliskan pada 

berkas perkara tilang yang berwarna hijau, kuning dan putih tepatnya yaitu 

pada halaman belakang berkas perkara tilang tersebut. Dalam putusan 

tersebut akan dituliskan nomor perkara, nama hakim, kesalahan, besarnya 

denda, biaya perkara dan biaya leges, tanda tangan hakim, tanda tangan 

panitera pengganti dan cap dari pengadilan negeri. Dalam praktek, putusan 

hakim pengadilan negeri dalam perkara tilang tersebut seringkali tidak 

menjadi perhatian dari pelanggar tilang. Sepanjang sudah mengetahui jumlah 

denda, membayarnya, mengambil barang bukti tidak lagi memperdulikan apa 

yang tercantum dalam putusan tersebut. Padahal pengetahuan akan hal 

tersebut akan sangat membantu untuk mengurangi penyalahgunaan uang 

denda tilang yang disetorkan ke kas negara. 
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Denda tilang (yang tercantum dalam putusan hakim pada bagian 

belakang berkas tilang warna hijau, kuning dan putih) yang selanjutnya 

dibayar oleh pelanggar baik pada waktu sidang maupun setelah sidang 

selanjutya akan dikumpulkan oleh petugas dari kejaksaan negeri dan 

selanjutnya akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan 

pajak. Sebagian penerimaan negara bukan pajak dari denda tilang tersebut 

dialokasikan sebagai insentif bagi petugas kepolisian. 

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Berat Atau Ringan 

Hukuman Bagi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Terhadap Pengendara 

Kendaraan Bermotor “Roda Dua“ 

Hakim sebelum sidang dalam perkara lalu lintas harus mempersiapkan 

secara materiil dan immateriil. 

1. Persiapan materiil adalah persiapan diluar aspek psikologis sebelum 

sidang perkara lalu lintas dilaksanakan, dalam persiapan ini hakim harus 

mempersiapkan:  

a. Berkas dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar 

hukum pengambilan keputusan;  

b. Materiil berkaitan dengan pidana denda;  

c. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 1989;  

d. Menjaga kesehatan 

2. Persiapan immateriil adalah persiapan yang berkaitan dengan aspek 

psikologis sebelum pelaksanaan sidang, dalam persiapan ini yang 

diperlukan hakim meliputi:  
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a. Sikap untuk berada pada jalur penegak hukum;  

b. Menempatkan diri secara obyektif sebagai alat Negara menegakkan 

hukum; dan  

c. Menjaga kestabilan emosi. 

Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan 

dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang 

dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.
3
 Sedangkan menurut Sudikno 

Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, 

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di 

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa antara para pihak.
4
 

Berdasarkan temuan di atas, faktor-faktor yang dipersiapkan hakim 

sebelum sidang tindak pidana pelanggaran lalu lintas, hakim mempersiapkan: 

a) Bahan materiil: Persiapan hakim sebelum pengambilan keputusan perkara 

dalam sidang tindak pelanggaran lalu lintas adalah mempersiapkan berkas dan 

pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengambilan 

keputusan; dan b) Bahan immaterial: Pada persiapan immaterial, hakim 

mempersiapkan sikap untuk berada pada jalur penegak hukum. Hakim harus 

mampu menempatkan diri secara obyektif sebagai alat Negara menegakkan 

hukum, sehingga dalam setiap putusan hukum dilakukan berdasarkan 

pertimbangan hukum, bukan atas dasar emosi semata. 

Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir 

yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam 

                                                
3 Andi Hamzah. 1986. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty. Hal. 485 
4 Sudikno Mertokusumo. 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty. Hal 206 
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menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang 

berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan 

demikian, putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai 

penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (judicative power) untuk 

menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi antara pihak yang 

berperkara
5
. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil pembahasan diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan berat atau ringan hukuman bagi pelanggaran lalu lintas (tilang) 

terhadap pengendara kendaraan bermotor “Roda Dua“, adalah persiapan 

materiil dan persiapan immaterial.  

2. Alasan atau motivasi dari pengendara sepeda motor melakukan 

pelanggaran lalu lintas adalah  

a. tidak tahu peraturan;  

b. karena mereka mendapatkan izin dari orang tua untuk menggunakan 

kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM asalkan tidak ditilang oleh 

polisi lalu lintas;  

c. penyelesaiannya bisa dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang 

berlaku melainkan dengan memberikan uang kepada petugas;  

                                                
5 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm 168 
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d. karena terdesak oleh waktu;  

e. ketika menumpang kendaraan teman, tidak menggunakan helm karena 

teman yang ditumpangi tidak membawa helm double;  

f. apabila memungkinkan untuk melanggar, maka ia tidak segan untuk 

melakukannya walaupun ia mengetahui bahwa hal tersebut melanggar 

ketentuan yang berlaku nekat;  

g. denda yang diminta oleh petugas ketika ditilang relatif murah dan 

biasa dinegosiasi;  

h. menaati peraturan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan. 

B. Saran  

Saran hasil penelitian yang berkaitan dengan putusan berat ringannya 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas 

adalah:  

1. Hakim hendaknya dapat melaksanakan dan mempertahankan sikap 

obyektif dalam melaksanakan sidang, sehingga tidak mengedepankan 

perasaan dan emosi dalam membuat putusan. Konkritnya dengan 

melaksanakan etika profesi dengan sebaik-baiknya, seperti membatasi 

hubungan dengan para pihak yang terlibat pelanggaran;  

2. Persiapan materiil dan immaterial perlu dilaksanakan secara professional, 

artinya kesiapan mental dan materi hukum yang akan disidangkan benar-

benar dapat menjadi bahan pertimbangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Konkritnya dengan lebih banyak membaca untuk 

pengembangan wawasan;  



 

14 

3. Masyarakat perlu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kontrol untuk 

membantu pemerintah dalam menegakkan keadilan dengan cara tidak 

berusaha untuk membujuk penegak hukum untuk keluar dari tata tertib 

peraturan perundang-undangan, khususnya dalam sidang tindak pidana 

ringan pelanggaran lalu lintas. Konkritnya dengan mentaati tata tertib lalu 

lintas;  

4. Hendaknya polisi melakukan proses tindak pelanggaran lalu lintas sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Konkritnya adalah dengan melakukan 

penegakan hukum tanpa pandang bulu serta dengan tidak memberikan 

kesempatan kepada pelanggar untuk melakukan penyuapan di jalan. 
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